UCHWAŁA NR XVI/216/21
RADY GMINY BOBROWICE
z dnia 18 marca 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji
Na podstawie Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2017, poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U.
z 2018 r., poz. 870) uchwala się, co następuje:
§ 1. Umarza się jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 6 lutego 2021 r.
w przedmiocie przygotowania uchwały/komunikatu o treści proponowanej przez wnoszącego petycję oraz
pakietu profilaktycznego przez Radę Gminy Bobrowice.
2. Stanowisko Komisji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Bobrowice do zawiadomienia podmiotu wnoszącego
petycję o sposobie jej rozstrzygnięcia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Łukasz Kamerduła
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Uzasadnienie
W dniu 6 lutego 2021 r. do Rady Gminy Bobrowice wpłynęła petycja. Wnoszący petycję wnosił
o przygotowanie jeszcze w pierwszej połowie lutego:
1. Komunikatu/Uchwały, której treść pokaże się w gminnych mediach społecznościowych, w tym na
profilach radnych, na portalach gminnych i w lokalnej gazecie, a dotyczącego witaminy D – jej badań
naukowych dowodzących, że ma wpływ na walkę z wirusem SARS-Cov-2 oraz zachęcającego
mieszkańców do suplementacji witaminy D do pewnego poziomu zgodnie z załączonymi publikacjami.
2. Pakietu profilaktycznego, dla wszystkich starszych osób, do których informacje internetowe
nie docierają, lub nie są w stanie kupić sobie suplementów (brak pieniędzy lub samodzielności, inwalidztwo
itd.). Pakiet profilaktyczny powinien być opracowany w oparciu o przesłane tabele oraz po konsultacji
z lekarzem.
Przewodniczący RG przekazał niniejszą petycję do Komisji Skarg, wniosków i petycji celem
rozpatrzenia.
Petycja została zamieszczona na stronie BIP Gminy Bobrowice w zakładce PETYCJE.
Jednocześnie w dniu 17 lutego 2021 r. do Urzędu Gminy Bobrowice drogą elektroniczną w postaci
wiadomości e-mail wpłynęło pismo od wnoszącego petycję o jej wycofaniu.
W związku z powyższym postępowanie w sprawie rozpatrzenia petycji stało się bezprzedmiotowe.
Niniejsza uchwała wraz z jej uzasadnieniem stanowią zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
w rozumieniu art.13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 870). Sposób
załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.
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